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Totes les institucions públiques han de treballar 
amb l’objectiu d’oferir serveis eficients i desenvo-
lupar accions que afavoreixin la cohesió i la inte-
gració social. Però també és necessari informar-ne 
per tal que tothom, i en primer lloc les persones 
a les quals van destinades, les puguin conèixer i 
utilitzar.

Aquesta segona edició de la Guia de la Gran Gran, 
deu anys després de la publicació de la prime-
ra, posa al vostre abast els diferents recursos que 
l’Ajuntament de Súria i altres institucions i agents 
privats ofereixen a les persones grans de la vila 
per millorar la seva qualitat de vida i afavorir una 
vellesa activa, plena i integrada.

Gràcies als avenços sanitaris i a la millora general 
de la qualitat de vida, la gent gran és un col·lectiu 
que té una presència creixent a la nostra societat. 
Us convido a fer servir aquesta Guia, a gaudir dels 
serveis i activitats que puguin ser del vostre in-
terès i a seguir aportant la vostra experiència per 
a la millora de la nostra vila.

Josep M. Canudas i Costa
Alcalde de Súria

SALUTACIÓ
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1 OFICINA D’ATENCIÓ
AL CIUTADÀ (0AC)

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és un ser-
vei municipal ubicat a la planta baixa de la Casa 
de la Vila. La seva funció és atendre qualsevol 
consulta relacionada amb l’Ajuntament i els 
serveis municipals.

L’equip de l’OAC atén, entre d’altres, les se-
güents consultes i gestions: 
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Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la Casa de la Vila



▶ Demanar informació per fer qualsevol tràmit 
municipal.

▶ Plantejar dubtes sobre temes relacionats amb 
l’Ajuntament.

▶ Sol·licitar una entrevista amb responsables 
polítics o tècnics municipals.

▶ Facilitar i recollir impressos d’instàncies i al-
tres tràmits municipals.

▶ Presentar queixes i suggeriments.

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

Horari d’atenció al públic:
Dilluns a divendres feiners: de 9.00 a 14.00 h.

Dissabtes no festius: de 9.00 a 13.00 h. 
(excepte juliol i agost)

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a la Casa de la Vila



2 SERVEIS SOCIALS

L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament és 
el punt d’accés més proper a les prestacions 
que ofereix el sistema públic català de Serveis 
Socials. És ubicada a la planta baixa de la Casa 
de la Vila.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT
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Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a la Casa de la vila



La seva funció és atendre les sol·licituds 
d’orientació i informació sobre temes so-
cials o sobre necessitats personals o familiars 
que es puguin cobrir amb les prestacions de 
l’admimistració pública. 

L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament està 
formada per un equip de persones especialit-
zades en atendre necessitats de treball social, 
familiar i administratiu a partir de criteris pro-
fessionals.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, a la Casa de la vila



L’equip d’atenció del Centre de Salut de Sú-
ria compta amb una treballadora social que 
s’encarrega d’atendre peticions individuals o 
familiars en aquest àmbit.

També pot gestionar la realització de tràmits 
sobre temes de salut i sobre ajuts tècnics per a 
persones amb disminució, en coordinació amb 
l’equip sanitari del Centre de Salut. 

CENTRE DE SALUT (CAP GORETTI BADIA)

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres, 
de 8.00 a 20.00 h.

Plaça de la Serradora, 1
Telèfon: 93 869.40.07

MÉS INFORMACIÓ
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SERVEIS SOCIALS DEL CENTRE DE SALUT



3 SERVEIS I ATENCIÓ A LA LLAR

Una de les línies de treball de l’àrea de Be-
nestar Social de l’Ajuntament és la prestació 
temporal de serveis d’atenció personal, ajut a 
la llar i suport social a persones o famílies que 
tenen dificultats de desenvolupament, integra-
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SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A DOMICILI

La millora de la qualitat de vida, un objectiu dels serveis de suport a la gent gran   



ció social o manca d’autonomia personal. 

Aquestes dificultats poden tenir causes diver-
ses: vellesa, disminució de la força física, cà-
rregues familiars, altes d’hospitalització amb 
necessitats d’autonomia personal, etcètera.

L’equip humà de treballadores familiars de 
l’Ajuntament valora totes les peticions amb cri-
teris professionals qualificats per tal de donar-
hi la resposta més adient.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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El servei de teleassistència s’adreça a persones 
grans que volen viure al seu propi domicili amb 
una sensació més gran de seguretat. També 
és un servei útil per a les persones que reque-
reixen una atenció continuada per motius de 
salut, invalidesa o aïllament. 

Per mitjà d’un aparell que funciona mitjançant 
connexió telefònica durant les 24 hores del dia, 
les persones usuàries del servei poden comu-
nicar qualsevol situació d’emergència en què 
es trobin, tan sols prement un botó.

El servei de teleassistència està subvencionat 
per l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Bar-
celona. Les persones usuàries també han de 
fer un copagament reduït en concepte de llo-
guer de l’aparell.
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TELEASSISTÈNCIA



És un ajut adreçat a persones majors de 65 
anys que no superin un determinat nivell 
d’ingressos. També s’estudien les peticions de 
persones menors de 65 anys amb un grau de 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ

CENTRE DE SALUT (CAP GORETTI BADIA)

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres, 
de 8.00 a 20.00 h.

Plaça de la Serradora, 1
Telèfon: 93 869.40.07
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XEC SERVEI



discapacitat reconegut. 

Consisteix en un val descompte de 3 euros o 
1,5 euros per hora en la prestació dels següents 
serveis a domicili: atenció de malalts, acom-
panyament en gestions personals i familiars, 
neteja de la llar, atenció d’infants, podologia, 
massatges, fisioteràpia, rehabilitació, distribu-
ció de menús i altres serveis domiciliaris. 

Les prestacions han de ser ofertes per empre-
ses incloses en el programa. 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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Diferents restaurants de la vila faciliten ali-
ments cuinats per emportar a casa. L’empresa 
El Tec ofereix la possibilitat d’anar a buscar el 
menjar als punts de recollida o de portar-lo a 
domicili per mitjà del programa Xec Servei.

Per accedir a aquest servei cal adreçar-se a 
l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, però 
també s’hi pot accedir de forma particular.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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MENJARS A DOMICILI



L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament pot 
deixar en préstec cadires de rodes, agafadors, 
caminadors, alça de vàter, cadires de banyera, 
etcètera, a persones que ho necessitin.

La Diputació també ofereix ajut tècnic per 
fer petites obres al domicili, com canviar la 
banyera per un plat de dutxa. Aquest servei 
pot ser sol·licitat per persones majors de 65 
anys i amb grau de dependència.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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4 SERVEI SANITARI PÚBLIC

El Centre de Salut (CAP Goretti Badia) és la 
porta d’accés a les prestacions del servei sani-
tari públic de l’Institut Català de la Salut (ICS). 
El seu equip professional ofereix una aten-
ció integral i desenvolupa accions preventi-
ves i de promoció de la salut amb el suport 
d’equipaments moderns d’atenció sanitària.
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Centre d’Atenció Primària (CAP) Goretti Badia



L’horari habitual d’atenció al públic és de 8.00 
a 20.00 h. entre dilluns i divendres.

Atenció d’urgències

Els horaris d’urgències són els següents:

▶ Dies feiners, de 21.00 a 8.00 h. de l’endemà.

▶ Dissabtes, diumenges i festius, durant les 
24.hores.

L’entrada del servei d’urgències és a la part 
posterior de l’edifici del Centre de Salut, pel 
carrer Magí Fàbrega.

Per comunicar una urgència cal trucar al telèfon 
112. El servei sanitari públic també disposa del 
telèfon 061 (Sanitat Respon) per a informació 
sanitària i consells de salut.

CENTRE DE SALUT (CAP GORETTI BADIA)

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres, 
de 8.00 a 20.00 h.

Plaça de la Serradora, 1
Telèfon: 93 869.40.07

MÉS INFORMACIÓ
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5 PRESTACIONS 
DE LA GENERALITAT

▶ Pensió no contributiva per jubilació. És 
una prestació mensual per a les persones 
majors de 65 anys que no reben cap pensió. 
S’atorga en funció del total d’ingressos de la 
unitat  familiar o de convivència.
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PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Oficina del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat a Manresa



▶ Pensió no contributiva per invalidesa. És 
una prestació mensual per a les persones 
menors de 65 anys que tenen un 65% de dis-
minució reconeguda i no disposen de ingres-
sos econòmics o cap altra pensió. S’atorga 
en funció del total dels ingressos de la unitat 
familiar o de convivència.   

▶ Ajuts de la Llei de dependència. És un 
programa adreçat a les persones que te-
nen un grau de dependència reconeguda 
per la Generalitat i no es poden valer per 
elles mateixes. També s’adreça a les famílies 
d’aquestes persones. El programa té dues lí-
nies d’actuació: prestacions econòmiques de 
suport a cuidador/a no professional i serveis 
adreçats a les persones amb dependència. 

▶ Ajut per a serveis d’acolliment residen-
cial i centres de dia. És una prestació 
mensual parcial per al pagament dels costos 
d’estada en una residència o centre de dia. 
Aquest tipus d’ajut forma part de la norma-
tiva de la Llei de Dependència.
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Oficina del departament de Benestar Social i Família de la Generalitat a Manresa



▶ Programes d’estades temporals per a 
gent gran amb dependència. Subvencio-
nen estades temporals a centres residen-
cials o sòciosanitaris de persones grans de-
pendents per tal de facilitar el descans dels 
familiars que en tenen cura.
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ

CENTRE DE SALUT (CAP GORETTI BADIA)

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres, 
de 8.00 a 20.00 h.

Plaça de la Serradora, 1
Telèfon: 93 869.40.07



▶ Sol·licitud  de reconeixement per dismi-
nució. Les persones afectades per alguna 
patologia física o psíquica invalidant han de 
presentar la sol·licitud de reconeixement per 
disminució als serveis d’atenció a les perso-
nes disminuïdes de la Generalitat. 

▶ Medalla Centenària. Reconeixement a les 
persones que hagin fet cent anys d’edat, 
atorgat per la direcció general d’Acció Cívica 
de la Generalitat. Consisteix en una medalla 
d’argent, gravada amb el nom i l’any de nai-
xement.

▶ Turisme social  i termalisme  per l’Imserso. 
Programa adreçat a persones majors de 65 
anys. Ofereix paquets d’estades en llocs tu-
rístics i balnearis, amb descomptes impor-
tants.
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PRESTACIONS NO ECONÒMIQUES



ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ

CENTRE DE SALUT (CAP GORETTI BADIA)

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres, 
de 8.00 a 20.00 h.

Plaça de la Serradora, 1
Telèfon: 93 869.40.07
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Activitat de la Setmana de la Gent Gran



6 PARTICIPACIÓ I LLEURE

És un òrgan municipal  de participació, consul-
ta i assessorament sobre temes d’interès per 
a la gent gran. Es reuneix cada mes i s’ocupa 
de fer propostes de  millora en serveis, equi-
paments, accessibilitat, urbanisme i activitats 
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CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Activitat de la Setmana de la Gent Gran



formatives, culturals o d’aprenentatge. 

El  Consell  Municipal de la Gent Gran també 
participa en activitats d’apropament intergene-
racional i recuperació de la memòria històrica. 
La seva composició es renova cada dos anys. 
Està format per representants d’entitats lo-
cals relacionades amb la gent gran, sota la 
coordinació de l’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament. 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA

Activitat gratuïta de l’àrea de Benestar Social 
de l’Ajuntament, adreçada a totes les persones 
majors de 60 anys. 

Els participants fan exercicis d’estimulació de 
la memòria a través de la concentració, la re-
tenció i el record. Aquests exercicis són dirigits 
per una persona especialitzada.  

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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TALLERS D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA



Activitats periòdiques de gimnàstica molt suau 
per mantenir la mobilitat i afavorir la socialit-
zació, per a persones majors de 65 anys. 

La direcció dels exercicis són a càrrec d’una 
persona especialitzada en pràctica esportiva. 
L’assistència és gratuïta. 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ

26

GRUPS DE MOBILITAT I ESPAI LÚDIC



Programa d’activitats destinades a estimular la 
millora de la qualitat de vida i autonomia de les 
persones grans, a través de xerrades, tallers i 
altres propostes participatives. 

La Setmana de la Gent Gran se celebra cada 
any. És organitzada per l’àrea de Benestar So-
cial de l’Ajuntament, amb la col·laboració de 
diferents entitats.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ
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SETMANA DE LA GENT GRAN



És un servei adreçat a tota la població. La Bi-
blioteca Pública compta amb una sala de lectu-
ra i ofereix serveis de préstec de llibres, publi-
cacions periódiques i material audiovisual, així 
com també consultes per internet i connexió 
wifi. 

La Biblioteca Pública també organitza activitats 
culturals relacionades amb la lectura, com ex-
posicions, presentacions de llibres i xerrades 
que són anunciades oportunament.

Entre l’1 d’octubre i el 31 de maig, l’horari 
d’obertura és el següent:

▶ Dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h.

▶ Dijous, de 10.00 a 13.00 h. i de 15.30 a 
20.30 h.

▶ Dissabtes, de 10.00 a 13.00 h.

Entre l’1 de juny i el 30 de setembre, l’horari 
d’obertura és el següent:

▶ Dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h.
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BIBLIOTECA PÚBLICA



▶ Dijous, també de 10.00 a 13.00 h.

Els anys 2012 i 2013, la Biblioteca Pública tam-
bé ha obert durant el mes d’agost en el se-
güent horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 
14.30 h.

Sortir a caminar, preferiblement en companyia 
d’altres persones, és una activitat física i social 
recomanable per a totes les edats, i molt es-
pecialment en el cas de la gent gran. Súria i el 
seu entorn compten amb una àmplia xarxa de 
camins per sortir a caminar en qualsevol època 
de l’any. 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SÚRIA
Carrer Tarragona, números 17-19

Telèfon: 93 868.52.44
Correu electrònic: b.suria@diba.cat

MÉS INFORMACIÓ
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CAMINADES PER SÚRIA I EL SEU ENTORN



Els itineraris més populars són els següents:

▶ Pla de Reguant-Pou quatre-Creu de Perpinyà-
Torre de la Pobla.

▶ Camí de Fusteret.
▶ Camí de Joncarets.
▶ Passeig del Riu.
▶ Camí de la Torre.
▶ Camí de la Font del Ferro.
▶ Ermita de Sant Salvador del Quer.
▶ Itinerari del Samuntà.

Us suggerim altres possibles itineraris cap a 
Sant Pere del Puig i les Guixeres (3,8 kms.), la 
vora del riu Cardener (1,2 kms.) i el Pla de Re-
guant (2,7 kms.). També és molt recomanable 
consultar el web www.wikiloc.com.

OFICINA DE TURISME
Carrer Sant Climent, número 21

Telèfon: 93 869.56.85
Correu electrònic: turisme@suria.cat

Web: www.suria.cat (apartat ‘Súria al teu abast’)
Web: www.suriaturisme.cat

MÉS INFORMACIÓ
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La nostra vila gaudeix d’una rica vida associa-
tiva, amb nombroses entitats culturals, veï-
nals, assistencials, esportives o econòmiques. 
La gran majoria mantenen una activitat per-
manent al llarg de tot l’any.

ENTITATS I SERVEIS SOCIALS
▶ Associació de Gent Gran de Súria (L’Esplai).
▶ Associació de Voluntaris de Súria.
▶ Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Defensors 

del Bosc.
▶ Càritas Parroquial de Súria.
▶ Llar-residència i centre ocupacional La Colònia 

d’Ampans.
▶ Parròquia de Sant Cristòfol.

ENTITATS CULTURALS I DE LLEURE
▶ Agrupació Sardanista de Súria.
▶ Agrupament Escolta Joan Ros.
▶ L’Alternativa.
▶ Associació Artística Grup Xow.
▶ Associació Cultural El Salí.
▶ Associació Llatinoamericana de Súria.
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▶ Casal de la Dona.
▶ Centre Excursionista de Súria.
▶ Colla Castellera Salats de Súria.
▶ Coral L’Esplai.
▶ Foment Cultural de Súria.
▶ Fundació Súria, Iniciatives i Difusió (El Setmanari 

de Súria).
▶ Geganters i Grallers del Poble Vell.
▶ Geganters i Grallers del Gorg de l’Olla.
▶ Joventuts Musicals de Súria.
▶ Ràdio Club Súria.
▶ Societat Coral La Llanterna.
▶ Trabucaires del Tro Gros.

ASSOCIACIONS VEÏNALS
▶ Associació de Veïns i Amics de Cererols.
▶ Associació de Veïns de Fusteret.
▶ Associació de Veïns del Poble Vell.
▶ Associació de Veïns Sant Isidre-barri Joncarets.
▶ Associació de Veïns de Salipota.
▶ Associació de Veïns Raval Vell-barri de Sant Jaume.
▶ Associació de Veïns Mare de Déu d’Agost-barri Santa 

Maria.
▶ Associació de Veïns El Rastells.
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ENTITATS ESPORTIVES
▶ Agrupació de Pescadors Esportius.
▶ Associació Motera de Súria Celtarios.
▶ Centre d’Esports Súria.
▶ Club d’Escacs Súria.
▶ Club Petanca Salipota.
▶ Club de Tir Esportiu Súria.
▶ Penya Blaugrana de Súria.
▶ Rodamón Slot Súria.
▶ Societat Atlètica de Súria (SAS).
▶ Societat de Caçadors de Súria.
▶ Societat Ocellaire de Súria.
▶ Unió Ciclista Mig-Món.  

ENTITATS ECONÒMIQUES, 
COMERCIALS I DE CONSUM

▶  Comunitat de Regants de Súria.
▶  Unió de Botiguers de Súria.
▶  Unió de Cooperadors de Súria. 
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7 SERVEIS RESIDÈNCIALS 
PER A GENT GRAN

La Residència Bell Repòs és una fundació priva-
da sense ànim de lucre, que funciona en règim 
de col·laboració amb la Generalitat. Per aquest 
motiu, les persones que tinguin reconegut un 
grau 2 de dependència i amb pocs recursos 
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econòmics poden demanar a la Generalitat un 
ajut econòmic que cobreixi una part de la quo-
ta d’estada.

Els residents han de tenir una edat mínima de 
65 anys. Per demanar-hi plaça, cal omplir una 
sol·licitud prèvia que s’atèn en funció de les 
disponibilitats, mitjançant una llista d’espera.

La Residència Bell Repòs també disposa d’un 
servei de centre de dia per tal que les persones 
que ho necessitin puguin gaudir dels serveis 
de residència de dia.

RESIDÈNCIA BELL REPÒS
Avinguda de la Generalitat, número 22

Telèfon: 93 869.64.86
Correu electrònic: bellrepos@bellrepos.cat

MÉS INFORMACIÓ
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L’Esplai de la Fundació La Caixa és un servei de 
l’obra social d’aquesta entitat financera, ges-
tionat per l’Associació de Gent Gran de Súria. 
L’Esplai organitza activitats de tota mena per a 
la gent gran. Per tal de poder-ne gaudir, cal ser 
client de La Caixa i disposar de tarja de soci.

L’ESPLAI DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA
Carrer Tarragona, número 2

Telèfon: 93 869.67.00
Correu electrònic: esplaisuria@hotmail.com

MÉS INFORMACIÓ
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8 TRANSPORT URBÀ 
I INTERURBÀ

L’autobús urbà de Súria, conegut popularment 
com la Guagua, és un servei que pretén apro-
par els barris de la vila i fer-hi més fàcils els 
desplaçaments, sobretot de les persones amb 
dificultats de mobilitat.
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▶ Dies de servei: feiners, entre dilluns i dis-
sabte. El mes d’agost, només hi ha servei els 
dimarts, divendres i dissabtes no festius.

▶ Freqüència aproximada de pas: cada 30 
minuts.

▶ Recorregut: Joncarets - Escoles - centre 
vila - Pla de la Font - Mirador - institut - Sa-
lipota - Pla de la Font - centre vila - escoles 
- Joncarets - Colònia - Bellavista/Residèn-
cia Bell Repòs* (10.00 -12.00 h.) - La Vall* 
(11.00 h.) - Poble Vell* (11.00 h.) - Fuste-
ret** (9.00 -12.00 h.).

* Limitació horària.
** Només circula els dissabtes.
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TRANSPORT INTERURBÀ

L’empresa Alsina Graells (Alsa) ofereix el ser-
vei regular de transport de viatgers per carre-
tera de Súria i altres poblacions, amb sortides 
i arribades a l’estació d’autobusos.

El servei s’ofereix diàriament en els horaris 
assenyalats per l’empresa per als dies feines, 
caps de setmana i períodes del curs escolar.

En funció d’aquests horaris, els punts d’aturada 
dels autobusos interurbans de Súria són els se-
güents:

▶ Direcció sud: Sant Mateu de Bages (em-
brancament), Callús, Sant Martí de Torroella, 
Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Pineda 
de Bages, Manresa (club de tennis), Man-
resa (La Salle), Manresa (plaça Valldaura), 
Manresa (estació d’autobusos), Barcelona 
(Ronda de la Universitat), Barcelona (Arc de 
Triomf).

▶ Direcció nord: Valls de Torroella, Palà de 
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Torroella, Cardona, Solsona, La Seu d’Urgell 
i Andorra.

Per a informació i venda de bitllets, l’empresa 
Alsa disposa del web www.alsa.es i del telèfon 
de pagament 902 42 22 42.

Sistema d’integració tarifària

Súria forma part del sistema d’integració tari-
fària del transport públic català, que fa possi-
ble els desplaçaments en autobús, tren, metro 
i tramvia, amb una única targeta, a centenars 
de municipis, incloent-hi Barcelona, Manresa i 
totes les poblacions del Bages.

Existeixen diferents tipus de targetes, el preu 
de les quals s’estableix en funció de les zones 
de trànsit fins a arribar a la destinació.

Per a més informació sobre el sistema 
d’integració tarifària i els diferents tipus de 
targetes disponibles, es pot trucar al telèfon 
d’informació de la Generalitat (012) o visitar el 
web www.atmcomarquescentrals.cat.



9 BONIFICACIONS 
I DESCOMPTES

Les companyies ferroviàries Renfe i Ferroca-
rrils de la Generalitat ofereixen descomptes en 
el preu dels bitllets per a persones pensionis-
tes. Cal demanar-ho personalment a qualse-
vol estació de tren d’aquestes companyies, on 
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s’haurà d’omplir un full de sol·licitud.

▶ Documentació requerida: fotocòpia del 
DNI i certificat de pensionista.

L’empresa Telefònica-Movistar ofereix un abo-
nament en les quotes d’alta i mensual per a 
pensionistes que no superin un determinat ni-
vell d’ingressos. 

La prestació d’aquest abonament es pot de-
manar per carta (apartat de correus 423, 
48080-Bilbao), per fax (901 50 37 00) o per 
correu electrònic (abonosocial@comunicacion.
movistar.es). Cal posar-hi el nom i cognoms 
de la persona titular, DNI i número de telèfon.

També es pot demanar més informació cal tru-
car al número 1004.
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L’Ajuntament ofereix una reducció de la taxa 
d’escombraries a les famílies que no superin un 
determinat  nivell d’ingressos. També se n’aplica 
una reducció als propietaris d’habitatges que 
no estiguin ocupats. Cal demanar-ho a co-
mençaments d’any a l’Oficina d’Atenció al Ciu-
tadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la 
Vila.

Les persones que tinguin certificació de dismi-
nució amb un grau del 33% o superior, poden 
acollir-se a beneficis en la declaració de la ren-
da. 

Cal adreçar la sol·licitud a l’àrea de Benestar 
Social de l’Ajuntament, als Serveis Socials del 
Centre de Salut o a l’Oficina de Benestar Social 
a Manresa (plaça de la Democràcia, sense nú-
mero).
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ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres,

de 9 a 14 hores

Carrer Ernest Solvay, número 13, baixos
(Casa de la Vila)

Telèfon: 93 868.28.00
Correu electrònic: suria@suria.cat

MÉS INFORMACIÓ

CENTRE DE SALUT (CAP GORETTI BADIA)

Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres, 
de 8.00 a 20.00 h.

Plaça de la Serradora, 1
Telèfon: 93 869.40.07
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TELÈFONS D’INTERÈS

AJUNTAMENT  DE  SÚRIA ...... 93 868 28 00
POLICIA  LOCAL .................... 93 869 64 00
CENTRE  DE  SALUT ............... 93 869 40 07
URGÈNCIES ....................................... 112
CORREUS .............................. 93 869 51 32
JUTJAT  DE  PAU .................... 93 868 29 32
PARRÒQUIA  ST.  CRISTÒFOL  93 869 52 47
RESIDÈNCIA  BELL  REPÒS .... 93 869 64 86
INFORMACIÓ  DE  LA  GENERALITAT ... 012

INSTITUCIONS I SERVEIS

EMPRESES DE SERVEIS
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ENDESA (electricitat) ............. 800 760 333
Avaries  servei  d’electricitat ....... 800 760 706
GAS  NATURAL ....................... 902 200 850
Urgències de gas ...................... 900 750 750
SOREA (aigua) ....................... 902 250 070
Avaries  servei  d’aigua .............. 900 304 070
TELEFÒNICA-MOVISTAR .................. 1004
Assistència  tècnica servei telefònic ........ 1002



ESTACIÓ  BUSOS  (Súria) ...... 93 868 23 16
ESTACIÓ BUSOS (Manresa).... 93 874 40 56
RENFE (Manresa) .................. 93 872 47 96
FERROCARRILS GTAT. ........... 93 877 06 06

Àngel Alba.........93 868 20 77 / 608 14 67 37
M. Teresa Cols . 93 869 50 98 / 669 76 00 59
Alfons Esquius . 93 869 56 93 / 639 94 20 01
Jesús Feliu ....... 93 869 58 99 / 670 39 92 52
Mariano Solé ....93 869 52 94 / 629 48 13 31
Taxi adaptat cadira de rodes . 93 874 40 00 

TELÈFONS D’INTERÈS

FARMÀCIA  COLLADO ............ 93 869 56 95
FARMÀCIA  MASSÓ ............... 93 868 22 89
FARMÀCIA  RIPOLL ............... 93 869 50 49

FARMÀCIES

TRANSPORT PÚBLIC

TAXIS
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ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS






